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Úvod 
 
Nadační fond Cesta ke vzdělání (dále jen fond) existuje již čtyři roky a svojí 
činností podporuje zájem Hlavního města Prahy a pražských škol rozvíjet 
mezinárodní spolupráci se zahraničím a podporovat zvláště nadané žáky a studenty 
pražských středních a vyšších odborných škol v jejich cestě za kvalitním vzděláním. 
Snaží vytvářet prostředí ke zvyšování odbornosti a dalšímu rozvoji aktivit pedagogů 
pražských škol.  
 
Podporou výjimečných talentovaných individualit, v jejichž silách by mnohdy 
nebylo bez finančního příspěvku fondu využít příležitostí nabízených v zahraničí, se 
otevřel prostor pro prohlubování systematické spolupráce pražských středních a 
vyšších odborných škol s partnerskými školami v zahraničí. Otevřely se větší 
možnosti škol a jejich žáků účastnit se prestižních mezinárodních soutěží a 
přehlídek, čímž propagují hlavní město Prahu v zahraničí. Je dobře, že se podpory 
fondu k dalšímu prohlubování profesních kompetencí naučili využívat i pedagogičtí 
pracovníci pražských škol. Spojení čerpání nových pedagogických poznatků 
v oborech vzdělání a zároveň prohlubování jazykových kompetencí komunikací 
v cizojazyčném prostředí je skutečně ideálním řešením.   
 
Rok 2012 byl pro fond sice ve znamení některých personálních změn ve statutárním 
orgánu, nicméně kontinuita v plnění původního poslání fondu, tedy v pomoci při 
financování projektů pražských škol, podpoře pedagogů a podpoře talentovaných 
žáků, byla zachována a dále rozvíjena. V uplynulém roce fond svým přispěním 
umožnil realizovat celou řadu zajímavých projektů a primární cíle jeho existence, 
tedy podpora rozvoje výrazných talentů, vyrovnání příležitosti při vzdělávání všech 
žáků a studentů a také růst excelence škol, které se nachází na území hl. m. Prahy, 
tak zůstaly i v roce 2012 pro fond klíčové. Hledání cest vedoucích ke zlepšování 
kvality pražského školství i zvyšování úrovně jednotlivých žáků a studentů a jejich 
možnosti obstát v mezinárodních srovnáních či soutěžích, stejně jako pomoc žákům 
a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, tak zůstává i nadále 
základním smyslem existence fondu. 
 
Zahraniční spolupráce je v současné globalizované společnosti naprosto 
neodmyslitelná i v oblasti školství, a proto jedním z dílčích cílů fungování fondu je 
právě snaha podpořit výjezdy žáků a studentů, ale i pedagogů pražských škol do 
zahraničí. Během zahraničních pobytů se studentům pražských škol dostalo 
příležitosti studovat na prestižních školách, podílet se na mezinárodních 
projektech, komunikovat s vrstevníky, případně otevřít obzory studentům 
pocházejícím z různých částí světa.    Nemalým přínosem je i možnost uplatnění 
znalosti cizích jazyků i srovnání výuky v cizí zemi s realitou českého školství.  
 
Fond se snaží podpořit nejenom projekty zaměřené na zahraniční stáže jednotlivců, 
ale také na širší a vícestrannou spolupráci pražských škol s odpovídajícími subjekty 
v cizích zemích. Sdílení novinek, trendů a zkušeností ve vzdělávací oblasti 
v mezinárodním prostředí by se totiž mělo stát pro pražské školy nezbytnou 
součástí jejich fungování, protože jedině tak budou schopny poskytovat opravdu 
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kvalitní absolventy pro dnešní trh práce či pro další studium na vysokých školách u 
nás či v zahraničí. 
 
Možnost využít prostředků fondu se také nabízí těm žákům a studentům, kteří 
hodlají svoji výjimečnost prezentovat na mezinárodních soutěžích, festivalech a 
přehlídkách v zahraničí, nebo také školám, které akce tohoto typu hodlají pořádat 
na území hl. m. Prahy.  
 
V neposlední řadě si fond klade za cíl podpořit vyrovnání příležitostí při vzdělávání i 
takových žáků a studentů pražských škol, jejichž cesta ke vzdělání kvůli jejich 
specifickým vzdělávacím potřebám právě snadná není. 
 
 
 

1. Vymezení účelu, pro který byl NF zřízen 
 
Na základě úprav ve statutu rozšířil fond podporu ze dvou oblastí v roce 2009 na 
šest v roce 2010. Tomuto kroku předcházelo šetření mezi řediteli středních, vyšších 
odborných škol a konzervatoří na téma „Další možnosti podpory Nadačního fondu 
Cesta ke vzdělání“ Jednalo se o poskytování finančních příspěvků prostřednictvím 
grantového programu zaměřeného na:  

1. Podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, 
vyšších odborných škol a konzervatoří na odpovídajících pracovištích 
teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných 
předmětů v cizím jazyce. 

2. Podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a 
odpovídajícími pracovišti teoretické nebo praktické výuky v zahraničí 
formulované společnými projekty. 

3. Podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na 
odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí, 
včetně podpory jazykových pobytů. 

4. Podporu účasti žáků a studentů pražských škol, včetně jejich pedagogů na  
mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podpora 
mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem 
pražská škola. 

5. Podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při 
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pražských 
škol. 

6. Podporu předprofesní přípravy žáků a studentů pražských středních škol, 
vyšších odborných škol a konzervatoří. 
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2. Správní rada 
 
Vzhledem k tomu, že ke dni 9. ledna 2012 končilo funkční období všem členům 
správní rady, zvolila správní rada na svém zasedání dne 20. prosince 2011 na návrh 
Rady hlavního města Prahy novou správní radu v tomto složení: 
 
Správní rada:  

předseda správní rady:  Mgr. Jiří Růžička 
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

člen správní rady:  doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

místopředseda správní 
rady:  

Andrea Vlásenková 
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

člen správní rady:  Ing. Eva Bartoňová 
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

místopředseda správní 
rady:  

PaedDr. Jiří Pilař  
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

člen správní rady:  MUDr. Pavel Bém 
den vzniku členství ve správní radě: 10. ledna 2012 

 
Předsedou správní rady byl ke dni 10. února 2013 následně zvolen Mgr. Jiří Růžička, 
za místopředsedy byli k témuž dni zvoleni paní Andrea Vlásenková a PaedDr. Jiří 
Pilař 
 
 

3. Dozorčí rada 
 
Vzhledem k tomu, že ke dni 9. ledna 2012 končilo funkční období také všem 
členům dozorčí rady, zvolila správní rada na svém zasedání dne 20. prosince 2011 
na návrh Rady hlavního města Prahy novou dozorčí radu v tomto složení: 
 
Dozorčí rada:  

 

předseda dozorčí rady:  JUDr. Helena Chudomelová 
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. ledna 2012 

člen dozorčí rady:  Ing. Zdena Javornická 
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. ledna 2012 

člen dozorčí rady:  Ing. Dagmar Krutská 
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. ledna 2012 

 
Předsedkyní dozorčí rady byla ke dni 10. února 2013 následně zvolena JUDr. Helena 
Chudomelová. 
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4. Údaje o zřizovateli 
 
Hlavní město Praha 
Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01 
Identifikační číslo: 00064581 
 
 
 

5. Výčet majetku 
 
NF má veškerý svůj majetek ve formě peněžitých vkladů uložených u PPF banky 
a.s. V prosinci 2012 obdržel nadační fond další nadační dar od svého zřizovatele, a 
to ve výši 4 850 000 Kč. K 31. 12. 2012 činil majetek fondu 14 840 000 Kč. 
 
 
 

6. Přehled o činnosti NF za rok 2012 a jeho zhodnocení  
 

Správní rada fondu schválila na společném zasedání správní rady a dozorčí rady  
dne 9. února 2012 volbu funkcionářů správní rady v následujícím složení: Mgr. J. 
Růžička – předseda a A. Vlásenková a PaedDr. J. Pilař - místopředsedové. Dále 
správní rada schválila podmínky smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro 
kancelář fondu, vzala na vědomí informace o vyúčtování příspěvků za rok 2011, 
schválila grantový program na rok 2012 a vyhlásila 4. Výzvu k podání žádostí o 
grantový příspěvek. Dozorčí rada na stejném zasedání schválila volbu své 
předsedkyně JUDr. H. Chudomelové. 
 
Správní rada na zasedání dne 23. 5. 2012 vyhodnotila žádosti v rámci 4. výzvy a 
jednomyslně podporu žádostí 16 subjektů, z toho 12 žádostí škol a 4 žádostí 
jednotlivců o granty v celkové výši 875 550 Kč. Fond obdržel 33 žádostí (z toho 8 od 
fyzických osob a 25 od právnických osob). Podrobnější informace o jednotlivých 
grantech – viz tabulka níže.  
 
 

 
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 
 

FO/PO Žadatel Projekt Popis projektu Rozpočet Požadováno Přiděleno 

FO 
Kupková Tereza 
Barbora 

Raffles-Winchester 
International Symposium 
Singapore 

účast na 
mezinárodním 
sympoziu, březen 
2012 

45 000 20 000 20 000 

FO Milarová Petra 
účast na British Isles Music 
Festival 2012 

kurz komorní hudby, 
obor klavír 

27 300 21 100 0 
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FO Ondrčka Roman 
Raffles-Winchester 
International Symposium 
Singapore 

účast na 
mezinárodním 
sympoziu, březen 
2012 

45 000 20 000 20 000 

FO Paulová Anna 
Academie Internationale De 
Courchevel MusicAlp 2012 

účast na mistrovských 
kurzech 

30 250 30 000 0 

FO Petrásek Kryštof 

Studium 4. ročníku střední 
školy Rabun Gap - 
Nacoochee School, Georgia, 
USA 

pokračování studia na 
základě výborných 
výsledků 

134 000 90 000 50 000 

FO Stráníková Anežka 
Pohybové vdelávanie detí 
predškolského veku 
Bratislava, 2012 

zahraniční studijní 
kurz, leden až květen 
2012 

18 100 18 100 0 

FO 
Suchý Libor za syna 
Suchého Libora  

účast na British Isles Music 
Festival 2012 

kurz komorní hudby, 
obor klarinet 

37 700 28 400 24 800 

FO Škampová Jarmila 
Raffles-Winchester 
International Symposium 
Singapore 

účast na 
mezinárodním 
sympoziu, březen 
2012 

46 000 20 000 0 

   Celkem fyzické osoby   383 350 247 600 114 800 

PO 
Gymnázium, Nad 
Kavalírkou 1, Praha 5 

Účast studentů na Národní 
výběrové konferenci ve 
Vídni 

Mezinárodní zasedání 
studentské organizace 
Evropský parlament 
mládeže s účastí 
delegátů z několika 
evropských zemí nad 
tématem integrace 

8 854 8 854 8 000 

PO 
Gymnázium, Praha 4, 
Budějovická 680 

Třináctá mezinárodní 
studentská konference 
UNESCO podporovaná 
organizací UNESCO, 
Argentinským 
velvyslanectvím a zaštítěná 
Národní komisí pro 
spolupráci s organizací 
UNESCO v termínu 3. - 6.. 
října 2012 v Instituto José 
Hernández (Buenos Aires, 
Argentina) 

studenti diskutující ve 
španělštině s 
delegacemi ze zemí z 
celého světa 

178 460 175 000 150 000 

PO 
Gymnázium, Praha 4, 
Písnická 760 

Přírodovědná expedice 
Ostende 

studijní cesta, plavba 
expediční lodí, budou 
prováděna biologická, 
chemická a fyzikální 
pozorování 

120 000 66 000 0 

PO 
Gymnázium, Praha 4, 
Postupická 3150 

Florbalový turnaj ve 
Švédsku - nové metody v 
oblasti trénování a hraní 
florbalu ve vyspělých 
florbalových zemích 

účast na 
mezinárodním 
florbalovém turnaji 

120 770 120 770 0 

PO 
Gymnázium, Praha 4, 
Postupická 3150 

"Umění dokáže bourat 
mosty" - mezipředmětový 
projekt v rámci česko-
německé studentské 
výměny 

návštěva kulturních a 
historických objektů v 
ČR a následně v 
Německu 

36 000 36 000 15 000 

PO 
Gymnázium, Praha 6, 
Nad Alejí 1952 

Normandie 2012 
účast Alejsboru na 
předvánoční výstavní 
a hudební akci 

233 000 60 000 60 000 



-------------------------------------------------------------------------------- 
Výroční zpráva NF Cesta ke vzdělání za rok 2012, str. 7 

PO 
Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Soutěžní přehlídka s 
mezinárodní účastí Mladý 
klavír Pražské konzervatoře 
(MKPK) 2012 

uspořádání 
mezinárodní soutěžní 
přehlídky v Praze 

132 000 90 500 0 

PO 
Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Účast pedagogů Pražské 
konzervatoře na odborné 
stáži na Hochschule für 
Music Berlin (Německo) 

odborná stáž zaměřená 
na obory hra na hoboj 
a hra na fagot, 
listopadu 2012 

35 000 20 000 0 

PO 
Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Podpora účasti žáků Pražské 
konzervatoře na 
mezinárodních festivalech a 
přehlídkách v zahraničí 

fagotové kurzy 
Švýcarsko, 
trombónový festival 
Finsko, flétnová 
akademie Rakousko, 
kytarové kurzy 
Portugalsko, 
klarinetový festival 
Německo, hornový 
festival Lucembursko, 
trubkový festival 
Velká Británie, 
akordeonový festival 
Švédsko 

432 250 220 000 152 750 

PO 
Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Podpora účasti žáků Pražské 
konzervatoře na 
mezinárodních festivalech a 
přehlídkách v Čechách 

hornový festival v 
srpnu Praze, 
klarinetové kurzy v 
Domažlicích a 
hobojové a fagotové 
kurzy v Žirovnici 

170 480 90 000 0 

PO 
Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1 

Mezinárodní spolupráce 
Pražské konzervatoře a 
Music School of National 
Conservatory Lisabon 
(Portugalsko) 

vzdělávací pobyt žáků 
a pedagogů, říjen 2012 

93 000 70 000 0 

PO 
První česko-ruské 
gymnázium, s.r.o. 

Vzdělání k pochopení 
jiných kultur, integraci a 
odstranění předsudků 

podpora vzdělávání 
žáků-cizinců v ČR, 
jejich integrace do 
společnosti, nové 
formy výuky, školní 
rok 2012/13 

411 400 400 000 0 

PO 
Společnost tance při 
Taneční konzervatoři 
Praha, o.s. 

Světový festival divadelního 
umění mládeže TOYAMA 
2012 

účast na 
mezinárodním 
festivalu jevištního 
umění v Japonsku 

449 750 120 000 100 000 

PO 

Střední průmyslová 
škola 
elektrotechnická, 
Praha 2, Ječná 30 

Účast v evropském finále 
ESA European Cansat 2012 
Competition - Norsko 
Andoya Rocket Range 

Reprezentace ČR ve 
finále mezinárodní 
soutěže pořádané 
agenturou ESAi 

150 000 150 000 0 

PO 

Střední průmyslová 
škola sdělovací 
techniky, Praha 1, 
Panská 3 

Odborná stáž v televizi ve 
Spojených státech 

třítýdenní odborná stáž 
v cizím prostředí 

57 825 50 000 40 000 

PO 

Střední průmyslová 
škola zeměměřická, 
Praha 9, Pod Táborem 
300 

International Geodetic 
Pentathlon Lučenec 2012 

Soutěž středních škol 
se zaměřením na 
geodézii, kartografii a 
GIS 

72 000 40 000 30 000 

PO 

Střední škola - 
Centrum odborné 
přípravy 
technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 

Odborná spolupráce škol 
EU při výchově a 
vzdělávání k úsporám 
energií a využití jejich 
obnovitelných zdrojů 

krátkodobé stáže v 
partnerských školách, 
spolupráce středních 
odborných škol v ČR, 
SR a Rakousku z 

146 000 136 000 0 
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1/179 úrovně podpory 
enviromentální 
výchovy 

PO 
Střední zdravotnická 
škola, Ruská 91, Praha 
10 

Odborný a jazykový pobyt v 
německém Lutherstadt 
Wittenbergu a okolí s 
návštěvou zdravotnických a 
sociálních zařízení 

odborný pobyt, červen 
2012  

174 250 78 000 45 000 

PO 

Vyšší odborná škola 
ekonomických studií a 
Střední průmyslová 
škola potravinářských 
technologií, Praha 2, 
Podskalská 10 

Studijní cesta do institucí 
EU se sídlem v Lucemburku 

4 denní studijní cesta a 
exkurze vEIB, EÚD, 
EP, Eurostatu, ESD 

162 025 162 025 0 

PO 

Vyšší odborná škola 
ekonomických studií a 
Střední průmyslová 
škola potravinářských 
technologií, Praha 2, 
Podskalská 10 

Studijní výměnný týdenní 
pobyt s partnerskou školou 
v dánském Aabenraa 

výměnný pobyt, září 
2012 

70 906 70 906 0 

PO 

Vyšší odborná škola 
oděvního návrhářství 
a Střední průmyslová 
škola oděvní, Praha 7, 
Jablonského 3 

Praha - město na kolech 

účast studentů a 
pedagogů na 
mezinárodní přehlídce 
české kultury ve 
Vídni, prohloubení 
spolupráce s 
partnerskou školou a 
realizace společné 
výstavy, příprava 
mezinárodní soutěže 

134 150 79 900 40 000 

PO 
Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Studijní cesta VOŠSP do 
Velké Británie do zařízení 
náhradní rodinné péče 

7ti denní odborná stáž, 
Leeds, říjen 2012 

207 100 157 000 100 000 

PO 
Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Odborná stáž studentů a 
pedagogů Vyšší odborné 
školy sociálně právní Praha 
10 v sociálních a 
zdravotnických zařízeních v 
Rakousku ve Vídni v říjnu 
2012 

5ti denní odborná stáž, 
říjen 2012 

71 000 55 000 20 000 

PO 
Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Studijní cesta VOŠSP do 
Francie do zařízení náhradní 
rodinné péče 

5ti denní odborná stáž, 
duben 2012 

90 504 60 494 0 

PO 
Vyšší odborná škola 
sociálně právní 

Projekt zahraniční 
spolupráce Odborná stáž 2 
studentek v sociálním 
zařízení Kolping Haus v 
Rakousku v Mistelbachu v 
červnu 2012 

tří denní odborná stáž, 
červen 2012 

16 000 10 000 0 

 
 
Celkem právnickým osobám  

3 772 724 2 526 449 760 750 

 
 
Celkem fyzickým i právnickým osobám  

4 156 074 2 774 049 875 550 
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7. Výhled na rok 2013 
 
 
Nadační fond hodlá i v následujícím období pokračovat ve své činnosti a nadále 
hledat cesty k podpoře excelence v rámci pražského školství. Nadační fond se 
zaměří v dalších letech mimo jiné také na zvýšení povědomí o své činnosti 
prostřednictvím propagace v rámci internetu a hromadných sdělovacích prostředků. 
 
 
 

8. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční 
účetní závěrce a výrok auditora  

Nadační fond při svém hospodaření dodržel pravidlo stanovené pro omezení nákladů 
souvisejících s jejich správou („celkové roční náklady NF související se správou NF 
nesmí převýšit 5 % majetku NF k 31. 12.“). Majetek NF činil k uvedenému období 
14 840 000 Kč a náklady související se správou NF činily 143 120 Kč, což je 0,96 % 
majetku NF. 

Další informace viz přílohy této výroční zprávy (Zpráva nezávislého auditora včetně 
účetní závěrky). 

Za NF: 

 

Mgr. Jiří Růžička 

předseda správní rady NF 

 

Ing. Adam Šimčík 

sekretář NF 


